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SELAMATKAN HUTAN KITA! 
 
 
ADOLF POSUMA:  

Halo, selamat malam pemirsa Lativi dimanapun anda berada.  Senang berjumpa 

kembali dengan anda.  Tentu disertai harapan kami anda berada dalam keadaan 

sehat wal agiat.  Dan permirsa, bagi anda warga Kalimantan khususnya yang 

sedang terganggu asap akibat kebakaran hutan harapan kami juga semoka kondisi 

tidak semakin memburuk di tampat anda.  Pemirsa, mulai awal pekan ini sampai 

September mendatang puluhan warga dunia akan berkumpul di Johannesburg, di 

Afrika Selatan, untuk membahas dan mencari solusi tentang nasib dan masa depan 

bumi yang saat ini dihuni sekitar 6 milyar jiwa manusia.  Dan tentu saja lingkungan 

hidup, termasuk kondisi hutan dunia akan menjadi fokus sorotan mereka. 

 

Dalam konteks global hutan primer dianggap sebagai paru-paru dunia yang harus 

terjaga eksistensi dan kualitasnya.  Pemirsa, Indonesia adalah tempat dimana hutan 

primer yang masih lebat berada.  Masalahnya, setelah sekian puluh tahun hutan kita 

dieksploitir, dikuras dan diambil hasil kayunya untuk menopang ekonomi nasional 

kita, kini dunia mencerca karena yang tersisa adalah hamparan tanah-tanah gersang 

yang mudah terbakar di musim panas.  Masih akankah tersisa hutan lebat dan hijau 

bagi generasi mendatang? Inilah pertanyaan dan sekaligus keprihatinan yang akan 

kami angkat sebagai tema wacana malam ini.  Pemirsa, untuk memperjelas masalah 

kehutanan di dtanah air kita, saya ajak pemirsa mengikuti tayangan pengantar 

berikut ini. 

 

WACANA 

 

Hutan dunia sedang sekarat.  Apa yang kita saksikan ini adalah proses degradasi 

hutan  yang sedang berlangsung dengan sangat cepat.  Menurut catatan WWF 

setiap menit di dunia terjadi kerusakan hutan seluas sama dengan 37 lapangan bola. 



Indonesia adalah salah satu negara yang berfungsi sebagai paru-paru dunia karena 

hutan tropisnya yang luas; mungkin tidak lama lagi julukan itu hanya merupakan 

mitos; llihat saja hari-hari ini sedang terjadi kebakaran hutan yang tidak saja 

menyebabkan asap tebal yang memedihkan mata dan menyesakkan nafas tetapi 

akan meninggalkan lahan tandus yang merana.   

 

Kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun dalam satu dekade belakangan ini adalah 

akibat logis dan eksploitasi hutan yang dilakukan secara serampangan; perusahaan-

perusahaan besar pemegang hak pengusahaan hutan, HPH, tidak bisa mengelak 

sebagai pemberi kontribusi dominan atas kerusakan hutan yang akibatnya kita 

rasakan sekarang.  Asap hutan di musim kemarau dan banjir besar di musim hujan 

adalah konsekwensi dari kebijakan kehutanan yang diterapkan di masa lalu.  

Sekurang-kurangnya 1,3 juta hektar Indonesia menyusut setiap tahun.  Dari 

pantauan satelit dalam tigapuluh tahun terakhir  ini Indonesia telah kehilangan 

sepertiga luas hutan tropisnya.  Jika di awal tahun enampuluhan hutan tropis masih 

sekitar 150 juta hektar kini tinggal 90 sampai dengan 100 juta hektar. 

Kerusakan hutan harus dihentikan,  Tidak heran, Departemen Kehutanan kini 

menerapkan kebijakan  tangan besi untuk merehabilitasi bopeng-bopeng yang 

menghiasi hutan-hutan Indonesia.  Masalahnya, mampukan kebijakan drastis itu 

membendung praktek-praktek penebangan liar atau ilegal loging dan pencurian kayu 

yang dilakukan secara sistematis, baik oleh perusahaan itu sendiri maupun oleh 

berbagai oknum aparat di negara kita yang sedang sakit. 

 

ADOLF POSUMA:  

Permisa, untuk membahas persoalan dan masa depan hutan di Indonesia, maka di 

studio kami telah hadir: pertama, seorang tokoh muda yang sejak duduk di bangku 

kuliah di UGM Yogyakarta terobsesi untuk membenahi kondisi hutan kita yang sudah 

rusak.  Pemuda itu kini telah menjadi seorang menteri.  Menteri Kehutanan Republik 

Indonesia.  Bapak Dr. Ir. Mohamad Prakosa.  Apa kabar,pak…Selamat malam. 

MENTERI KEHUTANAN:  

Selamat malam, mas Adolf. 

 

ADOLF POSUMA:  

Mudah-mudahan saya tidak terlalu salah membuat prolog awal memperkenalkan 

anda. 

 

 



MENTERI KEHUTANAN:  

Ya… 

 

ADOLF POSUMA: 

Dan tokoh kita kedua tidak kalah cita-cita dalam menyelamatkan hutan dunia 

khususnya Indonesia dari kerusakan parah dan yang berkelanjutan; saya 

perkenalkan Christopher Barr.  Selamat malam..saya panggil Chris, ya… 

 

CHRISTOPHER BARR: 

Ya, terimakasih.  Selamat malam, Pak Adolf. 

 

ADOLF POSUMA: 

Ya dan siapa Chris..Inilah dia.  Ia adalah seorang peneliti senior di Pusat Penelitian 

Hutan Internasional atau the Center for International Forestry Research disingkat 

CIFOR yang bermarkas di Bogor.  Sekali lagi, selamat malam dan selamat datang 

Pak Chris dan Pak Menteri.  Saya langsung mulai perbincangan kita atau wacana 

kita malam ini.  Seperti apa kerusakan hutan Indonesia, Pak Chris? 

 

CHRISTOPHER BARR: 

Pada akhir tahun enam puluhan, pada awal orde baru luas hutan primer kita ada 

sekitar 140 sampai 143 jutahektar dan pada 35 tahun terakhir ini ada kerusakan 

yang sangat bersar tinggal 90 sampai 100 juta hektar. 

 

ADOLF POSUMA: 

Jadi menyusut kurang-lebih 40 sampai 50 juta hektar. 

 

CHRISTOPHER BARR: 

Ya. Dan yang tinggal sudah dianggap terdegradasi.  Dan hutan Indonesia pada saat 

ini hilang secepat..diestimasinya sekitar 1,6 sampai 2 juta hektar setiap tahun.  Jadi 

setiap 2 tahun areal seluas Jawa Barat ditebang habis. 

 

ADOLF POSUMA: 

Nah ini…datanya seperti ini diambil – dipungut dari mana.  Apakah anda masuk ke 

hutan-hutan meneliti hutan, luasannya…Ini data umum atau bagaimana. 

 

 

 



CHRISTOPHER BARR: 

Ini data yang cukup umum berasal dari studi yang memakai satelit yang melihat 

perubahan forest cover dan studinya dibiayai oleh Bank Dunia dan ada kerjasama 

dengan Departemen Kehutanan. 

 

ADOLF POSUMA: 

Wah, menarik sekali dan cukup parah kondisinya.  Di sini juga ada pak Menteri.  Pak 

Menteri, apakah menggunakan angka-angka yang sama dalam melihat memetakan 

hutan-hutan kita. 

 

MENTERI KEHUTANAN:  

Penelitian itu tergantung metodologi.  Bisa direplilka, hasilnya bisa berbeda.  Ya, 

kami menggunakan data yang kurang lebih sama, tidak berbeda.  Tetapi bila saya 

ingin membuat ilustrasi mengenai kondisi hutan kita, Indonesia ini seperti yang tadi 

disampaikan oleh Pak Chris dimulai tahun enam-puluhan atau sekltar tujuh-puluhan 

sebelum ada Undang Undang tentang Penanaman Modal Asing dan Penanaman 

Modal Dalam Negeri tahun 67 itu secara kasat kita lihat hutan kita di luar Jawa, kalau 

kita bicara soal eksplotasi maka kita bicara tentang hutan di luar Jawa ini 

keadaannya hutan primer kita masih intact.  Pada saat itu roda perekonomian…. 

 

ADOLF POSUMA: 

Intact maksudnya…. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Maksudnya masih utuh atau perawan.  Di sana sini ada eksploitasi tetapi bila bicara 

secara general, masih utuh.  Kemudiah untuk menggulirkan roda perekonoman itu, di 

awal orde baru, sumberdaya yang tersedia yang paling cepat dikonversi..dikonversi 

menjadi uang adalah hutan.  Cepat. Tinggal nebang, kan. 

 

ADOLF POSUMA: 

Cepat. Tidak perlu nanam. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Tidak perlu nanam.  Pohon-pohon jutaan tahun yang menjadi hutan klimaks ada 

disitu.  Nah sekarang, saya umpamakan hutan itu merupakan kuda, kuda pedati.  

Kuda yang menarik roda perekonomian saat itu adalah kuda perkasa. Kuda tegap, 

yang masih dangak-dangak…yang masih bisa berlari-lari. Tetapi yang kemudian 



terjadi seperti yang disampaikan Pak Chris tadi itu bahwa semua sumberdaya harus 

dimanfaatkan secara sustainable, termasuk kuda itu kalau harus bekerja harus tidak 

dieksplotasi seperti kuda itu tadi. Jalannya harus diatur, dirawat, tetapi yang 

terjadi…. 

 

ADOLF POSUMA: 

Kudanya dipacu. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Kudanya dipacu sampai tidak bisa lari kencang lagi. Sudah loyo, lompe-lompe, 

sudah megap-megap.  Kalaupun bisa narik pedati sudah tidak perkasa seperti dulu.  

Bahkan jalahpun sudah tertatih-tatih.  Nah ini sekarang…. 

 

ADOLF POSUMA: 

Dengan kata lain, kita tidak bisa mengandalkan si kuda ini…pada sektor kehutanan. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Kita tidak bisa lagi mengandalkan kuda ini  untuk menarik pedati ini untuk mencari 

uang.  Tidak bisa lagi digunakan untuk menarik.  Kita tahus mencari kuda yang lain, 

bukan kuda kehutanan ini. 

 

ADOLF POSUMA: 

Atau pertanyaan saya, mengapa tiba-tiba 40 sampai 50 juta hektar hilang? 

 

CHRISTOPHER BARR: 

Ada beberapa faktor.  Salah satunya adalah ada ketidak-seimbangan antara supply 

kayu dan demand dari industri kayu Indonesia.  Kapasitas industri kayu saat ini 

adalah uh, atau pakai bahan baku…lebih dari 60 juta meter kubik tiap tahun.  Data 

dari Departemen Kehutanan pada saat ini volume kayu yang bisa ditebang secara 

lestari dari kawasan hutan Indonesia adalah sekitar 20 atau paling 22 juta meter 

kubik tiap tahun. 

 

ADOLF POSUMA: 

Ini termasuk si industri ini termasuk si kuda yang dipacu kencang.  Kapasitas 

pasangnya terlalu besar.  Iya, Pak Menteri…. 

 

 



MENTERI KEHUTANAN: 

Kalau dari yang disampaikan Pak Chris tadi tentu bahwa dengan kapasitas pasang 

yang demikian jauh melebihi kapasitas supply untuk memproduksi kayu secara 

lestari. 

 

ADOLF POSUMA: 

Berarti planning dari awal dong yang salah..kenapa ada rekomendasi untuk 

membuat kapasitas pasang sekian padahal supplainya tidak…apa namanya…akan 

rusak kalau harus memasok sampai 60 juta meter kubik tiap tahun.  

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Jadi begini.  Kalau saya boleh kembali ke awal pengelolaan hutan pada tahun 67 

awal tujuhpuluhan industri dalam negeri, industri pengolahan kayu dengan tehnologi 

seperti kayu lapis, kertas, pulp, belum banyak berkembang sehingga sebagian besar 

kayu-kayu yang ditebang diekspor dalam bentuk kayu gelondongan. 

 

ADOLF POSUMA: 

Saat itu masih diperbolehkan ekspor log ya…gelondong. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Ya kalau kita lihat demand dari luar negeri itu seolah-olah unlimited.  Seolah-olah 

berapapun kayu yang ditebang terserap oleh luar negeri.  Pada saat itu ada 

pemikiran setelah tahun delapan-puluhan, itu ada pemikiran untuk meningkatkan 

nilai tambah yaitu dengan membangun industri.  Itu dibarengi dengan kebijakan SKB 

tiga menteri untuk menyetop ekspor kayu gelondongan pada tahun delapan puluh 

lima secara bertahap.  Pemegang HPH diharapkan atau diminta untuk membangun 

industri kayu lapis. 

 

ADOLF POSUMA: 

Sampai thaun delapan puluh lima.  Ya, jadi dua puluh tahun  yang lalu kondisi hutan 

kita mestinya masih belum terlalu parah. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Pada saat itu masih belum terlalu parah.  Tetapi kemudian setelah itu industri kayu 

lapis berkembang pesat. Memang ada.  Bisa dikatakan ada kelalaian pada saat itu 

bahwa kapasitas industri atau bisa dikatakan industri…tidak akurat dalam 

memperhitungkan kemampuan untuk menyediakan kayu sebgai bahan baku untuk 



mendukung industri itu secara lestari.  Atau kemampuan hutan mendukung industri 

secara lestari .  Atau kemampuan hutan mendukung industri secara lestari sehingga 

yang terjadi seperti tadi, seperti dikatakan Pak Chris tadi..demand untuk 

memproduksi kayu lapis sedemikian tinggi sementara kemampuan hutan memasuk 

sedemikian rendahnya.  Kemampuan memasok secara lestari.  Nah ini merupakan 

keadaan yang menyulitkan dan memang keadaan yang harus kita koreksi kalau kita 

bicara soal kebijakan hutan lain hal dengan yang kita namakan sebagi restrukturisasi 

sektor kehutanan. 

 

ADOLF POSUMA: 

Nanti kita akan bicarakan soal restrukturisasi atau kebijakan perbaikan dari 

pemerintah.  Saya ingin lagi memperdalam kenapa hutan kita rusak dan semakin 

parah, ya Pak Chris…Orang juga menengarai soal penebangan liar.  Ada illegal 

logging.  Nah itu.  Siapa sih pelakunya karena konotasinya adalah orang dari luar 

datang mencuri kayu di lahan HPH yang ada.  Itu konotasinya.  Persepsi yang ada.  

Bagaimana sih sebenarnya yang terjadi. 

 

CHRISTOPHER BARR: 

Masalah illegal logging memang merupakan masalah yang paling rumit di sektor 

kehutanan sekarang.  Ada begitu banyak pihak yang ingin menebang kayu.  Ada 

penebangan liar yang dilakukan oleh para pemilik HPH itu sendiri. 

 

ADOLF POSUMA: 

Ini menarik, ya..menurut Pak chris kadangkala pemilik HPH mencuri di HPH milik 

sendiri.  Ini maksudnya bagaimana, Pak Menteri? 

 

MENTERI KEHUTANAN:  

Maksudnya begini.  Kalau kita lihat tiap tahun, ya…itu semua pengusaha sebelum 

melakukan penebangan harus membuat perencanaan yang nantinya mendapat 

pengesahan. Rencana Karya Tahunan untuk menebang.  Itu sudah ditentukan.  

Jumlah tebangannya tertentu, arealnya juga sudah ditentukan, lokasinya, kemudian 

jenis pohonnya.  Sebelum itu ada tim assessing.  Tim assessing 100% berarti kayu-

kayu yang akan ditebang sudah dinomori. 

 

ADOLF POSUMA: 

Siapa yang akan menomori? 

 



MENTERI KEHUTANAN: 

Instansi dan perusahaan kemudian disahkan oleh instansi kehutanan. 

 

ADOLF POSUMA: 

Kalau di daerah oleh Kanwil. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Oleh Kanwil.  Sekarang kalau kita bicara soal penebangan liar itu penebangan yang 

tidak legal.  Illegal logging tidak legal. 

 

ADOLF POSUMA: 

Jadi ini banyak dilakukan oleh pengusaha HPH sendiri. Bisa dikatakan begitu. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Saya tidak mengatakan banyak dilakukan oleh pengusaha HPH..pengusaha 

melakukan itu..Ada pengusaha yang melakukannya seperti dikatakan tadi. 

 

ADOLF POSUMA: 

Di luar pengusaha ada orang lain yang melakukannya. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Ada orang lain melakukannya.  Seperti yang terjadi di taman nasional Tanjung 

Puting.  Itu juga dilakukan oleh bukan pengusaha karena di taman nasional.  Kayu-

kayu di taman nasional tidak boleh ditebang sama sekali. 

 

ADOLF POSUMA: 

Tetapi tetap dilakukan. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Ya, kita melakukan upaya-upaya yang keras, untuk menanggulangi secara represif.  

Hasilnya cukup ada progress.  Telah kita lakukan.  Ada penurunan terhadap 

intensitas terhadap illegal logging.  Tentu kita tidak menutup mata.  Memang masih 

perlu penyempurnaan yang betul-betul kuat sehingga dapat memperoleh progress 

yang betul-betul significant dalam rangka menyetop illegal logging ini. 

 

 

 



ADOLF POSUMA: 

Jadi illegal logging tidak hanya terjadi di lahan-lahan yang memang diperuntukkan 

bagi komersial tetapi juga di hutan-hutan lindung.  Begitu, Pak Chris. 

 

CHRISTOPHER BARR: 

Banyak, banyak saya kira hampir semua taman nasional di Indonesia terdesak oleh 

penebangan liar misalnya tahun kemarin ada kasus di Tanjung Puting yang sangat 

parah sekali. 

 

ADOLF POSUMA: 

Mengapa sih harus ada taman nasional; siapa yang menentukan? Apakah ada 

pressure dari pihak-pihak dunia ataulembaga-lembaga internasional seperti CIFOR 

atau apakah hanya merupakan policy pemerintah setempat; pihak Indonesia semata. 

 

CHRISTOPHER BARR: 

Itu memang policy pihak Indonesia dan memang ada dukungan dari lembaga 

konservasi internasional dan lembaga-lembaga bilateral dan multilateral; misalnya 

bank dunia juga mendukung, tetapi itu memang kebijakan  pemerintah Indonesia. 

 

ADOLF POSUMA: 

Taman nasional maksudnya apa sih dan mengapa harus ada taman-taman 

nasional? 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Memang bila kita bicara soal taman nasional…Ini sebenarnya satu hal yang sangat 

bisa dibanggakan dari negara Indonesia; sebagai komitmen pemerintah Indonesia di 

dalam menyelamatkan hutan-hutan kita.  Itu last reserve.  Sebenarnya jarang di 

dunia ini negara yang menetapkan areal konservasi – termasuk taman nasional 

dalam hal ini – itu 10% dari luas daratan.  Indonesia ini 10% dari luas daratannya 

merupakan kawasan konservasi.  Merupakan last reserve dari kekayaan alam kita. 

 

ADOLF POSUMA: 

Benteng terakhir, ya… 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Benteng terakhir. 

 



ADOLF POSUMA: 

Dan biasanya di dalamnya ada apa saja? 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Ya, tentunya penentuannya ada  kriteria tersendiri.  Ada biodiversity-nya, kandungan 

plasma nutfahnya… 

 

ADOLF POSUMA: 

Flora fauna, binatang-binatang, habitat binatang langka… 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Ya. Semua sumber genetik. 

 

ADOLF POSUMA:  

Nah ini semestinya tidak tersentuh tangan-tangan jahil; tetapi yang terjadi inipun 

dirusak. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Memang ada tekanan terhadap taman nasional.  Inilah upaya kita yang betul-betul. 

Upaya mati-matian.  Dengan upaya yang kuat untuk menyelamatkan taman nasional 

ini.  Kita lakukan operasi.  Kita lakukan community development.  Jadi kalau kita 

bicara soal illegal logging itu ada dua sisi.  Baik dari sisi kriminalnya – nah untuk itu 

upaya yang kita lakukan adalah represif.  Law enforcement.  Tetapi kita juga 

menyadari ini tidak cukup.  Harus ada dimensi yang lain.  Dimensi sosialnya.  Social 

development.  Community development.  Masyarakat perlu ada mata 

pencahariannya.  Untuk makannya.  Sehingga kita kembangkan community 

development sebagai program kita. 

 

ADOLF POSUMA: 

Ya, Pak Menteri.  Kita harus istirahat sejenak.   

Pemirsa, kami akan segera kembali untuk melanjutkan dengan wacana kita yang 

mengangkat temAdolf Posuma: “Sanggupkah kita melestarikan hutan alam kita?”.  

Kami akan segera kembali kepada anda  

 

 

 

 



WACANA 

 

ADOLF POSUMA: 

Pak Chris kita baru saja menyaksikan sepak terjang CIFOR di Indonesia.  Saya 

kagum juga.  Saya salutlah untuk lembaga-lembaga seperti ini.  Lalu saya kembali 

lagi ke implikasi dari kerusakan hutan.  Apa yang bisa terjadi pada….di lingkungan 

alam secara regional di Indonesia; kalau hutan kita tidak terjaga atau laju kerusakan 

hutan ini tidak dibendung? 

 

CHRISTOPHER BARR: 

Saya kita banyak sekali masalah yang bisa terjadi kalau kerusakan hutan tidak 

diatasi di Indonesia.  Mungkin yang paling penting di tingkat lokal ada dampak yang 

langsung terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan.  Pada 

umumnya mereka sangat tergantung pada sumberdaya hutan untuk pendapatan 

setiap hari.  Ada juga dampak terhadap ekonomi Indonesia kalau hutang…hutan-nya 

tidak terlindungi dan… 

 

ADOLF POSUMA:   

Kebetulan hutangnya juga banyak…(ha ha). 

 

CHRISTOPHER BARR: 

Ya, hutangnya juga banyak (ha..ha..).  Tetapi kalau hutannya tidak dikelola secara 

lestari masa depan industri perkayuan sama sekali tidak terjamin.  Dan juga ada 

dampak secara regional.  Seperti misalnya dari kebakaran yang kita lihat sekarang 

masalah asap bukan hanya masalah di Kalimantan  tetapi juga di Singapur, Brunei, 

Malaysia. 

 

ADOLF POSUMA: 

Ya, pada puluhan tahun yang lalu jarang terdengar masalah adanya peristiwa 

kebakaran terutama di hutan-hutan kita di Kalimantan.  Apakah ini ada kaitannya 

dengan perusakan hutan; karena bila demikian pasti tiap musim kemarau kita akan 

terjadi kebakaran, Pak Menteri. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Tentunya ada faktor-faktor.  Ada hubungan.  Dengan hutan yang sangat terdegradasi 

demikian, hutan sangat terbuka sehingga kelembabannya berkurang, jadinya mudah 

terbakar.  Sehingga sangat rentan terhadap bahaya kebakaran semacam ini.  Ini 



saya kita tentunya kita sangat menyadari dengan kerusakan yang demikian, kita akui 

bahwa ini harus menjadi perhatian kita semua untuk menangani ini dengan secara 

serius.  Ini merupakan salah satu faktor juga terhadap masalah kehutanan.  Jadi 

kalau ktia lihat, kalau kita bicara ya masalah illegal logging, kebakaran, melihat 

bagaimana merehabilitasi hutan…hutan kita yang sudah terdegradasi ini mau tidak 

mau harus ada upaya yang komprehensif yang sangat mendasar untuk jangka 

panjang….yang tidak hanya sepotong sepotong  untuk menakel semua 

permasalahan ini.  

 

ADOLF POSUMA: 

Ok, ini makanya….Ini mungkin pertanyaan esensi saya.  Setelah dua tahun 

menduduki kursi Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentunya harus ada sesuatu 

yang harus dilakukan – diperbuat oleh pemerintah untuk membendung kerusakan 

yang lebih rapah yang lebih lanjut.  Apa yang sedang dilakukan oleh departemen 

anda? 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Jadi yang saya katakan tadi ada restrukturisasi, kemudian yang paling mendasar 

kalau kita melihat pembangunan kehutanan dalam perspektif.  Ini saya ingin 

memberi gambaran secara perspektif sedikit.  Kalau kita lihat apa itu peranan sektor 

kehutanan di dalam pembangunan nasional.  Ada itu – banyak.  Tetapi kalau kita 

bagi saja menjadi dua garis besar itu sebenarnya ada dua.  Pertama, peranan sektor 

kehutanan dalam menopan pertumbuhan ekonomi.  Pertumbuhan ekonomi itu yang 

dikriteriakan dengan GNP-GDP.  Skemanya apa.  Skemanya itu large-scale forestry 

development.  Seperti kita lihat ada HPH skala besar, ada industri, ada olah kayu 

menjadi kayu olahan, plywood yang kemudian diekspor, dapat devisa.  Kemudian 

ada nilai tambahnya.  GNP.  Pertumbuhan ekonomi dengan kriterianya GDP dan 

GNP.  Tetapi sebenarnya yang sekarang itu – sebenarnya potensi yang sangat 

besar di sektor kehutanan adalah peranan sektor kehutanan di dalam pembangunan 

dalam kerangka pemerataan pembangunan.  Atau equity.  Nah ini.  Sekarang ini 

yang harus kita kembangkan.  Skemanya dari ini bukan large-scale bukan HPH yang 

gede-gede itu.  Tetapi lebih merupakan small-scale, lebih melibatkan local 

community dalam kegiatan pembangunan kehutanan.  Nah ini yang kita kembangkan 

sekarang ini. 

 

 

 



ADOLF POSUMA: 

Bukan malah memperparah atau memperlebar sehingga kerusakan menjadi semakin 

sporadis? 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Tidak.  Dengan pengalaman 35 tahun ini lar-scale telah terjadi kerusakan 40 – 50 

juta hektar seperti yang dikatakan Pak Chris tadi. 

 

ADOLF POSUMA: 

Jadi restrukturisasi yang ditempuh Departemen Kehutanan ini seperti apa.  Polanya.   

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Oh. Restrukturisasi.  Kalau kita bicara tentang restrukturisasi.  Ini gambaran 

singkatnya saja.  Kalau kita tadi refer yang dikatakan Pak Chris…yang pertama tadi.  

Ada ketimpangan demand dan supply.  Demand tinggi supply sedikit.  Nah, ini kita 

sekarang coba seimbangkan demand-supply tadi.  Ini tentunya tidak terbatas pada 

industri itu.   Industri yang itu, pertama, bagaimanapun ditopang, dibantu, ini sudah 

tidak efisien manajemennya tidak baik.  Sudah tidak dapat mengekspor, jadi boros 

bahan baku.  Nah, kita tutup saja.  Kemudian ada yang kedua.  Industrinya efisien, 

manajemennya bagus teknologinya bagus.  Bisa ekspor, bisa kompetisi di pasar 

internasional tetapi sumber bahan bakunya kurang.  Nah ini kita down-sizing.  Ini kita 

turunkan kapasitas industrinya.  Kemudian yang tersisa ini industrinya bagus, bahan 

bakunya cukup.  Nah, ini kita dorong.  Nah, ini restrukturisasinya.  Kita ini kan baru 

bicara dari sisi demand.  Sekarang kita bicara dari sisi supply.  Sisi supply ini 

kapasitasnya sudah sedemikian rendah,  Kita coba supaya jangan sampai lebih 

rendah.  Dengan penanganan bahaya kebakaran, dengan penanganan illegal 

logging.  Ini kemudian – supply capacity ini tidak hanya kita pertahankan, namun kita 

tingkatkan,  Nah, kuncinya dari pada ini – itu yang sya katakan tadi…small-scale 

development yaitu mengajak masyarakat sekitar hutan itu sendiri untuk terlibat dalam 

kegiatan kehutanan dan memperoleh manfaat dari hutan.  Ini akan menjaga hutan itu 

sendiri dari kebakaran hutan – terhadap illegal logging; bahkan termasuk rehabilitasi 

hutan-hutan kita.  Nah sekarang kita di Departemen Kehutanan sekarang semua 

perangkat-perangkatnya sudah kita siapkan, tinggal bulan depan kita luncurkan  PP 

sudah kita siapkan.  Kemudian bulan Juli kemarin ada PP nomor 34. 

 

ADOLF POSUMA: 

Jadi ini…implementasi ini baru mau digulirkan. 



MENTERI KEHUTANAN: 

Ya, karena bagaimanapun bila kita mau menggulirkan kita harus punya perangkat-

perangkatnya; peraturannya sebagai dasar.  

 

ADOLF POSUMA:  

Jadi dua tahun Pak Menteri ini menyiapkan perangkat perangkat ini. 

 

MENTERI KEHUTANAN:   

Setahun.  Setahun kita susun perangkatnya,  Programnya, infrastrukturnya, 

stakeholdernya.  Semua kita siapkan kemudian baru kita luncurkan.  HPH ini,  yang 

ada tiga ratus lebih sampai lima ratus, akan kita wajibkan – kita persyaratkan untuk 

mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari.  Artinya semua 

pemegang HPH akan kita audit.  Apakah mereka merusak hutan.  Apakah mereka 

hanya..cuma baik dalam rangka manajemennya.  Tetapi tidak mempraktekan 

pengelolaan hutan secara lestari atau sustainable forest management.  Ini kita nilai 

semduanya; bila memang tidak layak, ya kita cabut HPHnya. 

 

ADOLF POSUMA: 

Ya, sebentar ya Pak Menteri,  Terdengarnya ideal menarik dan bagus sekali 

konseipnya.  Kira-kira apakah cocok dengan konsep pengembangan hutan yang 

dikembangkan oleh CIFOR. 

 

CHRISTOPHER BARR: 

Saya kira ini memang rencana yang sangat bagus; proses restrukturisasi hutan di 

Indonesia seperti yang diutarakan oleh Pak Menteri. 

 

ADOLF POSUMA: 

Ya, tentu bagus.  Tetapi potensi hambatannya dimana. 

 

CHRISTOPHER BARR: 

Potensi hambatannya.  Saya kira pasti banyak hambatannya.  Pertama industri 

perkayuan pasti tidak mau didown-size.  Pasti ada pabrik yang…ada perusahaan 

yang tidak mau menutup pabrik walaupun bahan bakunya tidak lestari atau tidak 

legal; mereka pasti mau jalan terus. 

 

ADOLF POSUMA: 

Sebelum kita lanjutkan tentang bagaimana menata HPH. 



Pemirsa, kit akan kembali lagi nanti dengan perbincangan tentang hutan dan industri 

perkayuan. 

 

WACANA 

 

ADOLF POSUMA: 

Pak Menteri, kalau kita bicara tentang hutan kan tidak terlepas dari peran HPH yang 

sejak tiga dekade ini mereka yang malang melintang di industri kehutanan di 

Indonesia.  Nah, apakah penataan, restrukturisasi atau penataan ulang ini.  Sejauh 

mana akan menyentuh HPH-HPH yang saat ini luar biasa ya pengaruhnya. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Ya, Mas Adolf.  Jadi begini.  Kalau kita bicara soal masalah hutan di luar pulau Jawa 

maka hutan-hutan alam kita, hutan produksi kita di luar pulau Jawa ini hampir semua 

sudah dibagi habis dengan HPH-HPH yang ada.  Tentunya bila kita ingin menata 

atau mendapatkan bentuk penataan hutan secara lestari tentu kita harus menata 

HPH-HPH ini.  Nah, bila semua pemegang HPH bisa menerapkan prinsip-prinsip 

sustainable forest management maka tentunya kita tidak akan memperoleh masalah 

berat seperti sekarang ini.  Untuk itu – untuk ke depan, kita menginginkan dengan 

restrukturisasi ini bahwa nantinya yang beroperasi atau mengelola hutan kita itu 

hanya HPH-HPH yang yang bisa mengelola hutan dengan prinsip-prinsip kelestarian 

atau sustainable forest management.  Nah untuk itu, Departemen Kehutanan selama 

setahun itu telah mempersiapkan perangkat peraturannya, mempersiapkan kriteria 

indikatornya untuk melakukan itu.  Untuk mendapatkan HPH-HPH yang efisien itu 

kemudian mengembangkan lembaga-lembaga pendukung untuk melakukan 

sertifikasi.  Dengan program yang kita namakan Sertifikasi Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari, sehingga nanti kita -- bukan nanti, sekarang..kita mempersyaratkan 

bahwa pada akhir 2003 nanti setiap pemegang HPH harus mendapatkan sertifikat. 

 

ADOLF POSUMA: 

Apa susahnya, sih.  Susah nggak mendapatkan itu…kan sekarang berapa sih HPH 

yang terdaftar..katakanlah dua ratusan; mereka bilang… 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Tiga ratusan. 

 

 



ADOLF POSUMA: 

Ya, tiga ratusan.  Dengan kemampuan – dengan uang yang mereka miliki, kata 

mereka ah, mudah saja mendapatkan sertifikasi.  Apakah tidak semudah itu? 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Saya kira sekarang yang penting, pertama kita sudah…peraturan sudah kita 

kembangkan.  Kriteria sudah kita kembangkan.  Sekarang, lembaga yang kita 

kembangkan.  Jadi lembaga yang kita….melakukan sertifikasi ini adalah lembaga 

yang independent, credible, dan punya integritas tinggi.  Nah kita sudah mencoba 

mengembangkan…. 

 

ADOLF POSUMA: 

Itu yang Pak Menteri umumkan kemarin, bila tak salah.  Di koran-koran hari ini ada 

duabelas lembaga yang punya akreditasi untuk memberikan sertifikat ini. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Ya.  Berul.  Duabelas kita sortir dari lebih dari seratus yang…pemohonnya dengan 

kriteria yang sangat ketat. 

 

ADOLF POSUMA: 

Jadi lembaga-lembaga ini sangat menentukan untuk menguji siapa yang layak 

memegang HPH kembali. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Ya.  Jadi sekarang ini di Departemen Kehutanan ada 116 permohonan HPH baru 

maupun perpanjangan.  Dari semua ini akan dilakukan penilaian oleh independent 

auditor ya…lembaga penilai independent ini.  Akan kita nilai kelayakannya.  Apakah 

potensi hutan kita dikelola atau dimanfaatkan dengan eksploitasi atau tidak.  Jadi 

nanti – sekarang kita buatkan kriteria – bahwa hutan produksi kita di seluruh 

Indonesia akan kita bagi menjadi dua kategori; yaitu areal rehabilitasi dan areal yang 

bisa dimanfaatkan dengan kriteria tertentu.  Jadi lembaga ini bisa menilai secara 

langsung apakah – areal mana yang masih bisa dimanfaatkan dalam bentuk HPH ini 

atau sudah sedemikian terdegradasinya sehingga hanya bisa dilakukan kegiatan 

rehabilitasi atau untuk pemulihan, untuk memupuk kuda ini bernafas kembali.  Agar 

bisa sehat kembali, hutannya sehat lagi.  Ini  yang kita kembangkan.  Nah.  

Kemudian semua itujuga dinilai dari kemampuan manajemennya.  Bahkan HPH yang 

sekarang sekitar tiga ratus ini – yang masih berjalan ini bahkan akan dinilai juga 



dalam tahun 2003 ini.  Kalau memang berjalan tetapi tidak melaksanakan 

pengelolaan hutan lestari akan dicabut begitu saja HPHnya.  Sehingga kita harapkan 

nantinya setelah proses ini selesai kita betul-betul memperoleh struktur pola 

pengelolaan hutan lestari. 

 

ADOLF POSUMA: 

Ya. Tetapi kesannya kriteria ini agak keras atau agak ketat.  Intinya apa.  Kita sebut 

beberapa…. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Ada empat kriteria dan 24 indikator yang sangat spesifik.Tetapi intinya ada tiga 

kriteria besar.  Pertama, ekonomi. Apakah memenuhi aspek ekonomi, memenuhi 

syarat ekonomi.  Secara finansial, studi kelayakan dan sebagainya.  Kemudian 

sosialnya; bagaimana dengan local community, ini bagaimana mereka melakukan 

community developmentnya; apakah masyarakat sekitar hutan bisa sejahtera 

dengan adanya HPH itu.  Kemudian aspek lingkungannya.  Ini ada kriteria dan 

indikatornya.  Lembaga independent ini akan melihat sesuai kriteria yang 

dikembangkan Departemen Kehutanan.  Sertifikasinya agak berbeda – tetapi 

memang berbeda – dengan yang dikembangkan oleh Lembaga Ecolabelling 

Indonesia.  Itu adalah sertifikasi yang bersifat sukarela.  Dalam arti yang berkembang 

saat ini, sukarela.  Bila perusahaan ingin masuk pasar di Eropa – di Eropa itu 

mempersyaratkan green product, misalnya mereka baru melakukan sertifikasi 

sukarela ini.  Tetapi sertifikasi yang dikembangkan Departemen Kehutanan ini bukan 

sukarela tetapi mandatory, sebagai syarat bagi HPH untuk dapat melanjutkan 

usahanya.   

 

ADOLF POSUMA: 

Pak Chris, anda rupanya terkesima juta mendapat penjelasan dari Pak Menteri.  

Nah, kira-kira apa plus-minusnya. 

 

CHRISTOPHER BARR: 

Saya kira secara prinsip sangat baik bila ada katalog untuk HPH  yang brusaha di 

hutan.  Selama ini belum pernah terjadi policy semacam itu.  Tapi saya kira sangat 

penting juga agar proses ini dilaksanakan oleh auditor yang betul-betul independent; 

yang betul-betul memiliki kredibilitas dan prosesnya tranparan.  Ada input dari 

berbagai pihak. 

 



ADOLF POSUMA: 

Lembaga itu jadi sifatnya auditor, ya… 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Ya, independent auditor. 

 

CHRISTOPHER BARR: 

Dan sangat penting diteliti kriteria dan indikator seperti apa yang dipakai.  Apakah 

cukup tegas atau tidak untuk menentukan…bahan bakunya dari sumber lestari dan 

legal. 

 

ADOLF POSUMA: 

Karena nanti lembaga-lembaga independent ini sangat decisive sangat menentukan 

bisa saja nanti ada pendekatan-pendekatan dari pihak industri -- ya pihak pengusaha 

HPH mendekati masing-masing lembaga ini. Nah, bagaimana anda uh…perlu 

diciptakan suatu mekanisme supaya mata rantai ini tidak akan erat begitu antara 

pengusaha --- yang ingin usahanya berlanjut dan lembaga lembaga ini, Pak Menteri. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Jadi namanya lembaga independent sehingga dari seratus lebih, hampir 150 kita 

evaluasi dengan kriteria, dengan score yang sangat ketat jadi 12 ini kriterianya ya 

credibility itu.  Jadi key word dari lembaga ini adalah credibility.  Kalau nggak kredibel 

nggak ada gunanya lagi program sertifikasi.  Jadi kita betul-betul teliti itu termasuk 

siapa yang di belakangnya, berapa auditornya, bagaimana 

kualifikasinya..sumberdayanya.  Berapa tenaga y ang punya kualifikasi PhD., ada 

yang master degree.  Semua kita teliti, sehingga agak lama menelaah itu.  Karena 

kinerja dari restrukturisasi sektor kehutanan ini akan sangat tergantung pada 

lembaga-lembaga ini.  Dan juga tentunya kami menyediaan anggaran yang sangat 

mencukup untuk mereka sehingga mereka tidak tergiur untuk melakukan kolusi.  

Intinya, sebenarnya satu saja – bahwa lembaga ini anti sogok. Itu saja.  Kalau masih 

bisa disogok ya sulit sekali.  Tetapi kami akan evaluasi secara ketat.  Ada indikasi ke 

arah itu akan kita tegaskan. 

 

ADOLF POSUMA: 

Tetapi orang akan bereloteh “Ini Indonesia, bung!” katanya.  Tetapi faktor-faktor 

seperti itu sudah diteliti, kan…. 

 



MENTERI KEHUTANAN: 

Oh ya.  Kita sudah mulai itu. 

 

ADOLF POSUMA: 

Apalagi berhadapan dengan pengusaha-pengusaha kayu yang sudah jadi 

konglomerat dengan kultur lamanya yang….yang sulit terkikis. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Ya, karena itu kita berharap semua stakeholder kehutanan,termasuk ada NGO-NGO, 

selbaga apapun…semua yang mempunyai stake, minat, kepentingan terhadap 

hutan, untuk memonitor lembaga-lembaga itu sehingga betul-betul kita mendapatkan 

bentuk kinerja dari para pihak yang terkait dengan hutan yang sangat profesional.  Ini 

yang diharapkan.  Profesional ini dalam hal apa.  Ya – sangat credible, mampu 

secara tehnis –yang disogok tidak mau, begitu. 

 

ADOLF POSUMA: 

Terimakasih, Pak Menteri.  Nanti kita kembali lagi. 

Nah, Pemirsa – kita masih akan kembali lagi untuk segmen terakhir dari 

perbincangan kita dan dari meja sini kami mohon maaf karena kita tidak bisa 

berinteraktif.  Anda tidak dapat berperan serta karena masalah tehnis.  Kami mohon 

maaf. 

 

WACANA 

 

ADOLF POSUMA: 

Pak Menteri, ini menarik sekali ya.. Apakah selama ini HPH beroperasi tanpa ada 

kriteria yang tegas; yang jelas seperti yang Bapak terapkan sekarang – Apakah 

semua ini baru atau tambal sulam? 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Tidak, tetapi program sertifikasi, ini program yang baru.  Jadi selama setahun ini kita 

mencoba mempersiapkan perangkat perangkatnya sehingga bisa dikerjakan menjadi 

built-in system.  Yang dapat dikerjakan – digunakan terus menerus sampai 

kapanpun.  Sehingga peraturan peraturannya kita benahi, aturannya kita keluarkan 

kemudian kita develop kriteria indikatornya dengan standar scientific yang tinggi; 

kemudian lembaga lembaganya.  Lembaga lembaga ini sebelumnya tidak ada.  Yang 

ada selama ini adalah lembaga-lembaga dengan skema ya…seperti lembaga SSI. 



Ecolabelling,  tetapi skemanya sukarela dalam upaya yang untuk memeruhi 

kebutuhan konsumen.  Tetapi skema mandatory di Departemen Kehutanan tidak ada 

hubungannya dengan memenuhi konsumen terhadap green product, melainkan 

persyaratan bagi pemegang-pemegang hak di sektor kehutanan bisa meneruskan 

usahanya,  Nah ini saya kita yang sangat mendasar dan baru ini.  Ini yang dilakukan. 

 

ADOLF POSUMA: 

Pak Prakosa ini saya sangat tertarik.  Bagaimana membersihkan departemen anda; 

karena dari dulu Departemen Kehutanan tersohor dengan KKN-nya.  Bagaimana 

membersihkannya sampai ke aparat yang paling bawah ini. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Jadi begini,  Saya memang sadar betul bahwa untuk membersihkan…Intinya kita ini 

good governance – melaksanakan tugas seperti profesional tanpa ada yang…jadi 

kita kembangkan di Departemen Kehutanan ini bahwa semua pejabat mulai dari 

eselon I sampai IV, terutama struktural, untuk dapat diangkat harus memenuhi empat 

kriteria.  Itu yang pertama, dinilai kredibilitasnya, track record nya.  Apa yang 

dilakukannya di masa lalu…ada bermasalah atau tidak. 

 

ADOLF POSUMA: 

Ada tim tidak? 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Ada. Ada tim.  Kita bentuk assessment center di sini.  Yang kedua, kredibel saja 

tidak cukup.  Harus ada technical ability, profesionalisme.  Nah, ini kita lihat.  Tapi 

dua hal ini juga tidak cukup.  Ia harus punya integritas tinggi.  Ia harus berani, jadi 

harus punya keberanian menentukan sikap.  Jadi suatu keteguhan.  Ketiga hal ini 

tidak ada gunanya manakala tidak memiliki kemampuan untuk bisa bekerja sama 

dalam satu tim.  Nah, di Departemen Kehutanan sekarang ini secara bertahap sudah 

sebagian besar yang sudah kita lantik ini memiliki keempat kriteria ini. 

 

ADOLF POSUMA: 

Tetapi ini lebih ke moralitas, ya…Meskipun Pak Prakosa menteri di situ, namun 

orang baru dibandingkan dengan yang telah puluhan tahun dengan kultul yang lama 

itu bisa tidak….mereka mungkin kelecehin aja Pak Menteri ini.  Bagaimana. 

 

 



MENTERI KEHUTANAN: 

Saya rasa untuk sekarang, bisa saya jamin, yang aneh-aneh di Departemen 

Kehutanan ini bisa saya jamin sudah sangat kecil. Jadi kita sudah putus mata rantai.  

Kita lihat eselon I semua ini publik bisa melihat  bagaimana track-record nya.   

 

ADOLF POSUMA: 

Ok.  Mereka mungkin kuat tetapi bagaimana menghadapi kekuatan konglomerat di 

perkayuan lewat asosiasi pengusaha mereka yang sudah menumpuk kekayaan yang 

luar biasa sehingga punya power juga.  Mereka merasa powerful.  Nah ini.  Anda 

masalah nggak menghadapi mereka atau banyak godaan atau bahkan presure-

presure atau hal-hal tertentu untuk mendekati.  Nah ini.    Bagaimana anda betul-

betul memutus mata rantai itu. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Ya, namun dalam setahun saya di Departemen Kehutanan ini tidak ada masalah 

seperti itu.  Kita bekerja biasa-biasa saja.  Kita laksanakan semua sesuai aturan 

dengan konsisten, semua biasa-biasa saja.  Cukup itu. 

 

ADOLF POSUMA: 

Tidak rugi, kan biasanya di departemen ada dana-dana seperti dana taktislah..ada 

dana-dana macam-macam dari pengusaha – itu bagaimana? 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Pengalaman saya setahun di Departemen Kehutanan semua ada prosedurnya.  

Standarnya.  Normal. Transparan semua – tidak ada yang aneh-anehlah. 

 

ADOLF POSUMA: 

Itu bagus sekali.  Pak Chris anda lihat bagaimana sepak terjang Pak Menteri kita 

yang satu ini; dan apakah visi dan misi banyak orang bahwa hutan kita harus lebih 

terjaga.  Hutan kita yang sudah gersang bisa tumbuh kembali.  Kira-kira seperti itu 

maksud anda datang ke Indonesia ini, kan. 

 

CHRISTOPHER BARR: 

Saya kira prioritasnya yang dijelaskan Pak Menteri sangat baik selama setahun 

terakhir ini.  Uang pertama proses restrukturisasi industri dan pengurangan 

kapasitas.  Yang kedua mengatasi illegal logging di sektor kehutanan dan 

Departemen Kehutanan juga memiliki komitmen terhadap moratorium konversi hutan 



dan komitmen terhadap rehabilitasi areal yang terdegradasi dan areal yang gundul.  

Saya kira dari penanangan kembali ini yang paling penting adalah Departemen 

Kehutanan pakai model baru mengenai pengelolaan HTI. 

 

ADOLF POSUMA:  

Nah, mengenai HTI; hutan tanaman industri.  Pengelolaannya masuk tidak ke dalam 

kriteria-kriteria oleh lembaga-lembaga penilai nantinya. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Ya, sekarang kita lakukan restrukturisasi dengan HTI ini.  Kalau kita bicara soal 

hutan kita mulai dari – dengan penanaman.  Di penanaman, institusinya adalah 

program HTI – HTI.  Kemudian ada yang di tengah, pemanfaatan hutan, institusinya 

HPH-HPH ini.  Di hilir ada industri hilirnya, seperti industri kayu lapis dan sebagainya,  

Ini semua mata rantai yang membentuk bisnis kehutanan.  Ini semua akan kita nilai.  

Termasuk HTI.  Akan ada banyak HTI yang kita ….baru saya katakan hari ini, 

dengan kriteria yang ketat; ada yang tidak layak secara tehnis maupun finansial.  Itu 

terpaksa kita likuidasi.  Akan kita likuidasi dan akan kita tagih dana-dana reboisasi 

yang mereka pinjam duku dengan persyaratan yang sangat-sangat lunak.  Jadi kalau 

kita punya HTI kemudian ada hutannya, mereka clear-cut dulu, kemudian menanami.  

Mereka dapat kayu dulu, lalu menanami.   Itu dulu dapat duang dana reboisasi. 

Practically dapat 50% dari dana reboisasi. 

 

ADOLF POSUMA: 

Jadi setelah mereka dapat hutan; mereka potong kayunya; habis dapat kayunya 

kemudian dana reboisasi..ada kredit murah…. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Bukan murah lagi…ada…. 

 

ADOLF POSUMA: 

Subsidi. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Nol persen. 

 

ADOLF POSUMA: 

Nol persen. Tetapi penanaman itu tidak dilakukan. 



MENTERI KEHUTANAN: 

Yang saya lihat kebanyakan secara tehnis penanamannya tidak layak untuk 

diteruskan.  Jadi dana reboisasi ini sangat lunak, sangat lenient dan sangat 

menguntungkan sekali.  Tiga puluh dua persen itu…eh, 22,5% bunganya nol persen, 

16% penyertaan modal jadi hampir sekitar 50%-lah.  Itu uang yang free begitu saja. 

 

ADOLF POSUMA: 

Jadi sudah ambil…menebang hutan begitu saja, ambil dana dari pemerintah…. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Ya, ada yang mulai dari hutan alam yang bagus, kemudian ditebang – dapat uang 

dari situ dapat dana reboisasi dan kemudian penanamannyapun…. 

 

ADOLF POSUMA: 

Kenapa sih, Pak…kan itu ada pidananya. 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Oh ya, tentu.  Akan kita nilai.  Bukan pasti ada pidananya, tapi akan kita nilai.  

Apakah ada pidanyanya, ada perdatanya…Akan kita evaluasi.  Apabila uang 

reboisasi itu tidak digunakan untuk nanam, ya tentunya ada unsur pidananya. 

 

ADOLF POSUMA: 

Ya berarti yang paling penting itu, aturanpun dibuat sedemikian rupa…tanpa ada law 

ecforcement ya..tanpa itu sia-sia. Ya, Pak Menteri? 

 

MENTERI KEHUTANAN: 

Ya, saya kira begitu. 

 

ADOLF POSUMA: 

Ya, terimakasih Pak Prakosa…atas keterangannya.  Sudah satu jam anda 

berbincang-bincang dengan kami.  Pak Chris, atas partisipasi dalam dialog malam 

ini… 

Ya, demikianlah pemirsa..Lativi Wacana Edisi Rabu 28 Agustus.  Dari saripati yang 

kita petik dari perbincangan dengan dua tokoh kita malam ini ialah, tugas dan 

kewajiban melestarikanhutan adalah tanggung jawab publik secara totalitas 

termasuk saya dan anda.  Betapa mengerikan hidup di alam yang kering 



kerontang…asap dan debu akan mengepung di musim kemarau dan banjir 

menghadang di musim hutan. 

Pemirsa mari kita selamatkan hutan kita.  Terimakasih dan selamat malam. 

 

 


